
 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số: 590/QĐ-CTK                                       Đồng Xoài, ngày 12 tháng 9 năm 2010 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban biên tập và chế độ nhuận bút, thù lao đối với  
trang thông tin điện tử của Cục Thống kê Bình Phước 

                                                                              

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

 

Căn cứ vào Quyết định số 95/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Thống kê Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc ban hành Quy chế nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử 

của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử (trang web) Cục Thống kê 

Bình Phước gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1.   Ông: Nguyễn Công Khanh – Cục trưởng – Trưởng ban 

2.   Ông: Võ Tá Quốc Anh – Chuyên viên, QT mạng – Thư ký 

3.   Ông: Lê Huy Sơn – Trưởng phòng TCHC – Thành viên 

4.   Ông: Trương Quang Phúc – Trưởng phòng Tổng hợp – Thành viên viên 

5.   Ông: Nguyễn Minh Toàn – Trưởng phòng Công – Thương – Thành viên 

6.   Ông: Phạm Văn Phẩm – Phó phòng, PTP NLTS – Thành viên 

7.   Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó phòng, PTP DSVX – Thành viên 

8.   Ông: Đỗ Khắc Tuấn – Phó Chánh thanh tra – Thành viên 

Điều 2. Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ: 



Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật trong việc đăng tải nội dung 

thông tin, hình ảnh trên trang web của Cục Thống kê. 

Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu; kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội 

dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên trang web Cục Thống kê. 

Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương, chính sách 

pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

lĩnh vực thống kê. 

Điều 3. Chế độ nhuận bút, thù lao thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-

UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Bình Phước. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và các ông (bà) có tên 

tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:                                                   CỤC TRƯỞNG 

              - TCTK;   (Đã ký) 

              - UBND tỉnh;                                                                                                      

              - Sở Thông tin và Truyền thông; 

              - Lãnh đạo Cục;                                           Nguyễn Công Khanh 

              - Như điều 3; 

              - Lưu: VT.                                                                                                 

 


